
Predbežný dotazník – ECOtracker 
 

Miesto, dátum  Podpis 
 

Vyplňte, prosím, „Predbežný dotazník – ECOtracker“ najneskôr do 08.07.2022 a vyplnený dotazník nám pošlite späť. 

Názov spoločnosti:  

Ulica, obec a PSČ:  

Meno kontaktnej osoby:  

E-mail:  

Telefón:  

Počet ťahačov:  Počet návesov:  

Počet zamestnancov (na plný 
úväzok): 

 
Počet návesov na 
prepravu tovaru s 
kontrolovanou teplotou: 

 

 

Posudzovaný rok: 2021 

  Áno Nie 

1. 
Zaznamenáva sa digitálne spotreba paliva ťahačov prostredníctvom telematického systému? 
Ak áno: Uveďte výrobcu a názov telematického systému: 

☐ ☐ 

2. 
Zaznamenáva sa digitálne spotreba paliva ťahačov prostredníctvom vyúčtovania tankovacích kariet? 
Ak áno: Uveďte názov (názvy) poskytovateľa tankovacej karty: 

☐ ☐ 

3. Ste schopní priradiť spotrebu paliva k ŠPZ ťahačov? ☐ ☐ 

4. Ste schopní spätne vyhodnotiť spotrebu paliva za rok 2021? ☐ ☐ 

5. Ste schopní samostatne zistiť spotrebu paliva návesov na prepravu tovaru s kontrolovanou teplotou? ☐ ☐ 

6. 
Uskutočňuje sa plánovanie jázd pomocou softvéru na plánovanie jázd alebo softvéru prepravného 
oddelenia? 
Ak áno: Uveďte výrobcu a názov softvéru: 

☐ ☐ 

7. Je možné digitálne priradiť zásielky k ŠPZ ťahačov? ☐ ☐ 

8. 
Prepravujete prevažne objemný tovar (vyťaženie vzhľadom na veľké množstvo v rozmedzí od 30 do 
40 %)? 
Ak áno: Zaznamenávate okrem prepravnej hmotnosti aj prepravovaný objem zásielky? 

☐ ☐ 

9. Zaznamenávajú sa digitálne prepravné hmotnosti (kg alebo t) jednotlivých zásielok? ☐ ☐ 

10. Zaznamenáva sa digitálne počet paliet v jednotlivých zásielkach? ☐ ☐ 

11. Zaznamenávajú sa digitálne pozície jednotlivých zásielok? ☐ ☐ 

12. Zaznamenávajú sa digitálne prepravné vzdialenosti (km) jednotlivých zásielok? ☐ ☐ 

13. Sú k dispozícii faktúry za spotrebu el. energie kancelárskej a administratívnej budovy? ☐ ☐ 

14. Sú k dispozícii faktúry za spotrebu el. energie budovy skladu a miesta prekládky? ☐ ☐ 

15. Sú k dispozícii faktúry za spotrebu energie na vykurovanie kancelárskej a administratívnej budovy? ☐ ☐ 

16. Sú k dispozícii faktúry za spotrebu energie na vykurovanie skladu a miesta prekládky? ☐ ☐ 

17. Sú k dispozícii faktúry za doplnené chladiace médiá (straty chladiacich médií)? ☐ ☐ 

18. 
Nakupujete ekologickú energiu pre budovu skladu a/alebo kancelársku budovu? 
Ak áno: Je k dispozícii certifikát alebo dôkaz pôvodu? 

☐ ☐ 

 

Poznámka k pojmu „digitálne zaznamenávanie“: 

Ak sú údaje zaznamenané digitálne, mali by ste byť schopní poskytnúť potrebné údaje v čo najkratšom čase – kliknutím 

myši. 


